มติคณะกรรมการนโยบายพล ังงานแห่งชาติ
ครงที
ั้ ่ 2/2544 (ครงที
ั้ ่ 83)
ว ันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2544 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบ ัญชาการ ทาเนียบร ัฐบาล

1. รายงานความก ้าวหน ้ามาตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
้ งงานหมุนเวียน
2. อัตราค่าไฟฟ้ าสาหรับผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กทีใ่ ชพลั
ื้ เพลิงและการปรับโครงสร ้าง
3. แนวทางการแก ้ไขปั ญหาฐานะกองทุนน้ามันเชอ

นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
นายภิรมย์ศักดิ์ ลาภาโรจน์กจิ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานฯ ได ้แจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมทราบถึงนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ร่งรัดให ้มีการนา
รัฐวิสาหกิจเข ้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยขอให ้ผู ้แทน
กระทรวงการคลังรายงานให ้ทีป
่ ระชุมทราบ ซงึ่ มีสาระสาคัญสรุปได ้ดังนี้
1. เมือ
่ วันที่ 31 มีนาคม 2544 ได ้มีการประชุมระดมความคิดเห็นเพือ
่ กาหนดแนว
ทางการพัฒนา ตลาดทุนไทยระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็ น
ประธาน และทีป
่ ระชุมได ้เห็นชอบแผนการเตรียมความพร ้อมในการนารัฐวิสาหกิจเข ้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสาหรับรัฐวิสาหกิจทีค
่ าดว่าจะจดทะเบียนใน
ั
่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะลดสดสวนการถือหุ ้นของภาครัฐลงในปี 2544 - 2546
จานวน 16 แห่ง ในจานวนนีม
้ ก
ี ารปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ซงึ่
้
นายกรัฐมนตรีมค
ี วามประสงค์จะให ้ ปตท. เข ้าตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างชาภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2544 แต่เนือ
่ งจากเรือ
่ งการแปรรูป ปตท. จะต ้องผ่านการ พิจารณา
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และมีระยะเวลาเหลืออยูไ่ ม่มากนัก
ั เจนก่อนทีจ
สาหรับการกาหนดนโยบายทีเ่ กีย
่ วข ้องให ้มีความชด
่ ะมีการระดมทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได ้แก่ นโยบายการเปิ ดเสรีธรุ กิจก๊าซธรรมชาติ นโยบายการค้า
ประกันเงินกู ้ เป็ นต ้น กระทรวงการคลังจึงขอให ้ทีป
่ ระชุมได ้มีการพิจารณาดาเนินการ
ในเรือ
่ งนีใ้ ห ้ทันภายในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้

2. ในวันที่ 19 เมษายน 2544 คณะกรรมการกากับนโยบายด ้านรัฐวิสาหกิจ ซงึ่ ดูแล
เรือ
่ งการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทัง้ หมด จะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการแต่ละชุดเพือ
่ ดูแล
เรือ
่ งการระดมทุนของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให ้เป็ นไปตามเป้ าหมายและเป็ นไปใน
ี้ จงทา
แนวทางเดียวกันทัง้ ระบบ ในด ้านของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจก็ได ้มีการชแ
ี้ จงทาความ
ความเข ้าใจและได ้รับความร่วมมือพอสมควร แต่ก็ยงั มีความจาเป็ นต ้องชแ
เข ้าใจต่อไป
3. แผนการเตรียมความพร ้อมนีจ
้ ะเป็ นการเตรียมความพร ้อมให ้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
สามารถดาเนินการ ไปพร ้อมกันได ้ เพราะขัน
้ ตอนการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจแต่ละ
แห่งก็มอ
ี ยูแ
่ ล ้วในแผนแม่บท ซงึ่ การนารัฐวิสาหกิจเข ้าตลาดหลักทรัพย์จะชว่ ยเพิม
่
มูลค่าในตลาดทุนและจะชว่ ยกระตุ ้นเศรษฐกิจได ้มาก เมือ
่ รัฐบาลได ้ประกาศนโยบาย
เรือ
่ งนีไ้ ปแล ้ว หากไม่ได ้มีการดาเนินการหรือดาเนินการไม่ทันตามเป้ าหมายทีก
่ าหนด
ไว ้ ก็จะทาให ้นักลงทุน ขาดความมั่นใจได ้

เรือ
่ งที่ 1 รายงานความก้าวหน้ามาตรการอนุร ักษ์พล ังงานและพล ังงาน
ทดแทน
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 16 มีนาคม 2544
มอบหมายให ้สานักงานคณะกรรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) รับไป
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพือ
่ เปิ ดรับฟั งความเห็นให ้
กว ้างขวาง และประมวลมาตรการเกีย
่ วกับการอนุรักษ์พลังงานทีเ่ ห็นผลเป็ นรูปธรรม
ั เจน แล ้วนาเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในการประชุมครัง้ ต่อไป
ชด
2. สพช. ได ้เตรียมการประชุมกลุม
่ ย่อยโดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ กาหนดเป้ าหมายและ
้ งงานหมุนเวียนที่
แนวทางใน การ สง่ เสริมให ้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการใชพลั
เห็นผลโดยเร็วทีส
่ ด
ุ พร ้อมทัง้ รวบรวมปั ญหาและอุปสรรคเสนอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ เพือ
่ พิจารณาแก ้ไขให ้การดาเนินงานของหน่วยงานที่ เกีย
่ วข ้อง
เป็ นไปตามเป้ าหมาย การแบ่งกลุม
่ ย่อยเป็ นการแบ่งตามกิจกรรมสง่ เสริมการอนุรักษ์
พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนทีส
่ มควรได ้รับการสนับสนุนซงึ่ แบ่ง
ออกเป็ น 9 กลุม
่ และได ้เริม
่ การประชุมกลุม
่ ย่อยแล ้ว ตัง้ แต่วันที่ 29 มีนาคม 2544
ิ้ ในวันที่ 20 เมษายน 2544 หลังจากนัน
และจะจบสน
้ สพช. ได ้กาหนดให ้มีการ
ั มนาเพือ
สม
่ เปิ ดรับฟั งความเห็นจากสาธารณชนในวงกว ้างเกีย
่ วกับเป้ าหมาย แนว
่
ทางการสงเสริมและการแก ้ไขปั ญหาอุปสรรคของการดาเนินงานให ้เกิดการอนุรักษ์
้ งงานหมุนเวียน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2544 เพือ
พลังงานและการใชพลั
่ สรุปเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตอ
่ ไป
3. ผลการประชุมกลุม
่ ย่อยครัง้ แรกทีจ
่ ัดขึน
้ เมือ
่ วันที่ 29 มีนาคม 2544 เป็ นการประชุม
ั พันธ์ และการตลาด เพือ
กลุม
่ ของผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านการโฆษณา ประชาสม
่ รวบรวม

ั พันธ์ โดยทีป
ความเห็นเกีย
่ วกับมาตรการประชาสม
่ ระชุมได ้มีข ้อคิดเห็นและ
ข ้อเสนอแนะดังนี้
ั พันธ์โครงการรวมพลังหารสองทีผ
3.1 การประชาสม
่ า่ นมา บรรลุเป้ าหมายด ้านการ
สร ้างความรับรู ้และทาให ้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสาคัญของการประหยัด
น้ ามันและไฟฟ้ า แต่ยังไม่สามารถทาให ้ประชาชนปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมในการใช ้
พลังงานให ้ลดลงได ้ ซงึ่ ตรงกับผลการประเมินได ้มีการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนไว ้ในชว่ ง 5 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ั พันธ์เพือ
3.2 ทีป
่ ระชุมมีข ้อเสนอแนะว่า ควรทีจ
่ ะดาเนินโครงการประชาสม
่ สง่ เสริมการ
อนุรักษ์ พลังงานให ้เป็ นไปอย่างต่อเนือ
่ ง และให ้กาหนดเป็ นวาระแห่งชาติด ้าน
พลังงาน เพือ
่ ให ้องค์กรทีเ่ กีย
่ วข ้องทุกองค์กรให ้ความสาคัญและร่วมมือในการ
พยายามผลักดันในทุกด ้านเพือ
่ ผลสาเร็จในการสร ้างสานึกด ้านการอนุรักษ์ พลังงาน
ของทุกคน และให ้เน ้นการ "ประหยัดชว่ ยชาติ" พร ้อมทัง้ เสนอให ้รัฐบาลเข ้ามามี
บทบาทในการสนับสนุนด ้านงบประมาณอย่างต่อเนือ
่ ง และควรจัดให ้มีการทาแผน
ั พันธ์เป็ นแผนทีค
รณรงค์ประชาสม
่ รบวงจร หรือจัดทาแผนรวม คือ มีทงั ้ แผนรณรงค์
ั พันธ์ การสร ้างกิจกรรม การกาหนดแนวทางปฏิบัตเิ พือ
ประชาสม
่ ความสาเร็จของ
แผนงาน และในอนาคต สพช. ควรทาหน ้าทีเ่ ป็ นเพียงองค์กรกลางประสานและ
กระตุ ้นจิตสานึกของประชาชน สว่ นการสร ้างกิจกรรมมีสว่ นร่วมให ้เป็ นหน ้าทีข
่ อง
องค์กรอืน
่ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
3.3 นอกจากนีท
้ ป
ี่ ระชุมยังได ้เสนอแนะกิจกรรมเกีย
่ วกับการอนุรักษ์พลังงาน ได ้แก่
่ Car Pool Car Free Day โดยในสว่ นของ Car
(1) ให ้ยังคงกิจกรรมเก่าทีท
่ าแล ้ว เชน
Free Day เสนอแนะให ้ทาการแยกเป็ นเขต หรือพืน
้ ทีบ
่ างถนน และผสมผสาน
แนวความคิดของ Walking Street เข ้าไปด ้วยกัน
(2) โครงการประกวดโรงแรม อาคารสานักงานและศูนย์การค ้าประหยัดพลังงานโดย
มุง่ เน ้นการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนือ
่ งของธุรกิจเหล่านี้
้
(3) ประกวดการประหยัดไฟฟ้ าในระดับโรงเรียนหรือชุมชนทั่วประเทศ โดยใชใบเสร็
จ
ค่าไฟฟ้ า ทีป
่ ระหยัดในแต่ละเดือน ตลอดระยะเวลารณรงค์เป็ นเครือ
่ งมือในการ
พิจารณาให ้รางวัล
(4) จัดการประกวดโครงการประหยัดน้ ามันขององค์กรราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน โดย มุง่ เน ้นในการให ้ความรู ้ ความเข ้าใจกับบุคลากรในองค์กรนัน
้ ๆ โดยมีการ
พิจารณาให ้รางวัลแก่หน่วยงานทีส
่ ามารถประหยัดค่าใชจ่้ ายลงได ้
้
่ แอร์ โทรทัศน์ วิทยุ
(5) โครงการปิ ดเครือ
่ งใชไฟฟ้
าภายในบ ้านเมือ
่ ไม่ได ้ใช ้ เชน
กระติกน้าร ้อน หม ้อหุงข ้าว ฯลฯ
(6) การรณรงค์ปิดน้า ปิ ดไฟ เมือ
่ ไม่ได ้ใช ้
้
(7) โครงการรณรงค์การใชรถยนต์
ขนาดเล็ก (ขนาด CC ของเครือ
่ งยนต์)

4. สพช. มีความเห็นเพิม
่ เติมว่าควรมีการดาเนินการในเรือ
่ งการประหยัดพลังงาน ดังนี้
ื่ ทุกแขนงให ้ประชาชนทุกคนทาการประหยัดไฟฟ้ าและน้ามัน
4.1 การเรียกร ้องผ่านสอ
เพือ
่ กอบกู ้เศรษฐกิจของประเทศ โดยให ้สง่ มาตรการประหยัดทีไ่ ด ้ทามาแล ้วมายัง
้ ญ
ั ลักษณ์ เพือ
สพช. และ สพช. จะจัดสง่ เครือ
่ งหมายซงึ่ อาจจะใชธงส
่ แสดงว่าผู ้ได ้ลง
่
มือปฏิบต
ั เิ ป็ นผู ้มีสวนร่วมในการกอบกู ้เศรษฐกิจของประเทศ
่ การถอดปลั๊กทีวท
4.2 จัดสง่ มาตรการประหยัดทีท
่ าได ้ง่าย เชน
ี ใี่ ชรี้ โมทคอนโทรล
้ ้ว ผ่านสอ
ื่ ต่างๆ ให ้กว ้างขวางทีส
และเครือ
่ งทาน้ าร ้อน น้าเย็น เมือ
่ เลิกใชแล
่ ด
ุ เพือ
่
เป็ นแนวทางในการให ้ประชาชนประหยัด
4.3 สนับสนุนให ้เกิดการแข่งขันด ้านการประหยัดไฟฟ้ า ผ่านทางโรงเรียนทัว่ ประเทศ
ั ้ ในการรวบรวมใบเสร็จค่าไฟฟ้ าจากนักเรียนใน
โดยขอความร่วมมือจากครูประจาชน
้
ห ้องเรียนเพือ
่ ใชในการค
านวณการประหยัดไฟฟ้ าของครอบครัวของนักเรียนทัง้
ื่ มวลชน
โรงเรียน โรงเรียนทีร่ ว่ มโครงการจะได ้รับการยกย่องจากสงั คมผ่านทางสอ
ึ ษาจาก ฯพณฯ
และรัฐบาล สว่ นโรงเรียนทีช
่ นะการแข่งขันจะได ้รับรางวัลทุนการศก
นายกรัฐมนตรี
4.4 สนับสนุนให ้เกิดการแข่งขันด ้านการประหยัดน้ามันของหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน โดยให ้ สง่ ผลการประหยัดน้ ามันมายัง สพช. เพือ
่ รวบรวมเปรียบเทียบหาผู ้
ื่ มวลชนและ รัฐบาล และผู ้ชนะการแข่งขันจะได ้รับ
สมควรได ้รับการยกย่องจากสอ
ิ ชูเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
รางวัลเชด
มติของทีป
่ ระชุม
1. ทีป
่ ระชุมรับทราบรายงานความก ้าวหน ้ามาตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน และเห็นชอบให ้ดาเนินมาตรการอนุรก
ั ษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทนทีไ่ ด ้ดาเนินการอยูแ
่ ล ้วต่อไป

้ ล ังงานหมุนเวียน
เรือ
่ งที่ 2 อ ัตราค่าไฟฟ้าสาหร ับผูผ
้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กทีใ่ ชพ
1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 17 มีนาคม 2535 เห็นชอบให ้การไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง
ื้ ไฟฟ้ าจากผู ้ผลิตรายเล็ก โดยการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ออกระเบียบการรับซอ
ื้ ไฟฟ้ าจากผู ้ผลิตรายเล็ก (Small Power Producers :
ไทย (กฟผ.) ได ้ประกาศรับซอ
SPP) งวดที่ 1 เมือ
่ วันที่ 30 มีนาคม 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้ กฟผ. สามารถ
ื้ ไฟฟ้ าจาก SPP ทีผ
้ งงานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุ
รับซอ
่ ลิตไฟฟ้ าโดยใชพลั
้ นเชอ
ื้ เพลิง และการผลิตไฟฟ้ าด ้วยระบบ Cogeneration อันเป็ นการใช ้
เหลือใชเป็
พลังงานนอกรูปแบบและต ้นพลังงานพลอยได ้ในประเทศให ้เกิดประโยชน์มากยิง่ ขึน
้
อีกทัง้ เป็ นการชว่ ยแบ่งเบาภาระทางด ้านการลงทุนของรัฐในระบบการผลิตและระบบ
จาหน่ายไฟฟ้ า

ื้ ไฟฟ้ าจากผู ้ผลิตรายเล็ก ซงึ่ ได ้ประกาศใชตั้ ง้ แต่ปี 2535
2. ตามระเบียบการรับซอ
ื้ ไฟฟ้ าจาก SPP โดยใชหลั
้ กการต ้นทุนที่
เป็ นต ้นมา ได ้กาหนดโครงสร ้างราคารับซอ
ั ญา Firm ที่
หลีกเลีย
่ งได ้ (Avoided Cost) กล่าวคือ SPP ทีข
่ ายไฟฟ้ าในลักษณะสญ
ั ญามากกว่า 5 ถึง 25 ปี จะได ้รับค่าพลังไฟฟ้ า (Capacity Payment)
มีระยะเวลาสญ
และค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment) ซงึ่ กาหนดจากค่าลงทุนก่อสร ้าง
ื้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ า ค่าดาเนินการและค่าบารุงรักษา ที่ กฟผ.
โรงไฟฟ้ า ค่าเชอ
สามารถหลีกเลีย
่ งได ้ในอนาคต (Long Run Avoided Cost) สว่ น SPP ทีข
่ ายไฟฟ้ า
ั ญา Non-Firm และ SPP ประเภทสญ
ั ญา Firm ทีม
ั ญา
ในลักษณะสญ
่ รี ะยะเวลาสญ
ื้ เพลิงในการ
น ้อยกว่า 5 ปี จะได ้รับเฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้ า ซงึ่ กาหนดจากค่าเชอ
ผลิตพลังงานไฟฟ้ า ค่าดาเนินการและค่าบารุงรักษาของโรงไฟฟ้ าที่ กฟผ. สามารถ
ั ้ (Short Run Avoided Energy Cost)
หลีกเลีย
่ งได ้ในระยะสน
ื้ ไฟฟ้ าจาก SPP ประเภทสญ
ั ญา Firm จะแตกต่างกันตาม
3. โครงสร ้างราคารับซอ
ื้ เพลิง คือ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ ามันเตา โดย SPP ทีใ่ ชพลั
้ งงาน
ประเภทเชอ
ื้ เพลิง ราคารับซอ
ื้ ไฟฟ้ าเป็ นไปตามโครงสร ้างราคารับซอ
ื้ ไฟฟ้ า
นอกรูปแบบเป็ นเชอ
ื้ เพลิง ในสว่ นของโครงสร ้างราคารับซอ
ื้ ไฟฟ้ าจาก
จาก SPP ทีใ่ ชน้ ้ามันเตาเป็ นเชอ
ื้ ฐานเท่ากับ 0.87 บาทต่อ
SPP ประเภท Non-Firm กาหนดค่าพลังงานไฟฟ้ ารับซอ
ั ้ (Short Run Avoided
หน่วย ซงึ่ กาหนดจากต ้นทุน ทีส
่ ามารถหลีกเลีย
่ งได ้ในระยะสน
ื้ เพลิงในปี 2534 ทัง้ นี้ ค่าไฟฟ้ าจะ
Cost) ของโรงไฟฟ้ า กฟผ. ทีใ่ ชน้ ้ ามันเตาเป็ นเชอ
ื้ เปลีย
เปลีย
่ นแปลงเมือ
่ ราคาน้ ามันเตาที่ กฟผ. รับซอ
่ นแปลงจากราคาฐาน (2.7681
บาทต่อลิตร) เกินกว่า 5 สตางค์
ื้ ไฟฟ้ าจาก SPP ตัง้ แต่ปี 2535 ถึงปั จจุบัน กฟผ. ได ้รับ
4. การดาเนินการรับซอ
ิ้ 101 ราย แต่มบ
ข ้อเสนอขายไฟฟ้ ารวม ทัง้ สน
ี างรายทีถ
่ ก
ู ปฏิเสธและบางรายทีข
่ อ
ถอนข ้อเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังจากค่าเงินบาทลอยตัวเมือ
่ เดือนกรกฎาคม
้
ื
2540 ในปั จจุบันมี SPP ทีไ่ ด ้รับการตอบรับซอไฟฟ้ ารวม 59 ราย โดย กฟผ. ได ้ลง
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ าแล ้วจานวน 51 ราย และอยูร่ ะหว่างการเจรจา 8 ราย หาก
นามในสญ
ื้ ไฟฟ้ า
ทุกโครงการแล ้วเสร็จ และสามารถจ่ายไฟฟ้ าเข ้าระบบได ้ จะมีปริมาณรับซอ
ิ้ 2,285 เมกะวัตต์
รวมทัง้ สน
5. ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2544 มี SPP 44 ราย ทีจ
่ า่ ยไฟฟ้ าเข ้าระบบของ กฟผ. แล ้ว มี
ปริมาณเสนอขายไฟฟ้ ารวม 1,799 เมกะวัตต์ เป็ นโครงการทีใ่ ชก๊้ าซธรรมชาติเป็ น
ื้ เพลิง 16 โครงการ จานวน 1,203 เมกะวัตต์ โครงการทีใ่ ชถ่้ านหินเป็ นเชอ
ื้ เพลิง
เชอ
4 โครงการ จานวน 196 เมกะวัตต์ โครงการทีใ่ ชถ่้ านหินและพลังงานนอก รูปแบบ
ื้ เพลิง 3 โครงการ จานวน 190 เมกะวัตต์ โครงการทีใ่ ชน้ ้ ามันเป็ นเชอ
ื้ เพลิง 1
เป็ นเชอ
้ งงานนอกรูปแบบเป็ นเชอ
ื้ เพลิง 19
โครงการ จานวน 9 เมกะวัตต์ โครงการทีใ่ ชพลั
้ อ
ื้ เพลิงผสมในการผลิตไฟฟ้ า 1
โครงการ จานวน 156 เมกะวัตต์ และโครงการทีใ่ ชเช
โครงการ จานวน 45 เมกะวัตต์
ื้ ไฟฟ้ าจากโครงการ SPP ตัง้ แต่ปี 2537 จนถึงเดือนธันวาคม
6. ปริมาณการรับซอ
ื้ ไฟฟ้ า 39,754 ล ้าน
2543 คิดเป็ นปริมาณรวม 23,770 ล ้านหน่วย มูลค่าการรับซอ
ื้ ไฟฟ้ าเฉลีย
ื้
บาท ราคารับซอ
่ 1.01-1.75 บาทต่อหน่วย โดยหากพิจารณาราคารับซอ
ั ญา Non-Firm ในปี 2543 จะสูงกว่าราคารับซอ
ื้ ไฟฟ้ า
ไฟฟ้ าจาก SPP ประเภทสญ

ั ญา Firm เนือ
ประเภทสญ
่ งจากสถานการณ์ราคาน้ามันเตาในตลาดโลกได ้ปรับตัว
สูงขึน
้ กล่าวคือ ราคาน้ามันเตาเฉลีย
่ ปี 2543 เท่ากับ 25.32 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล
เพิม
่ ขึน
้ จากราคาน้ามันเตาเฉลีย
่ ปี 2542 ซงึ่ มีคา่ ประมาณ 16.13 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ื้ ไฟฟ้ าเฉลีย
บาร์เรล สง่ ผลให ้ราคารับซอ
่ จาก SPP ประเภท Non-Firm ซงึ่ อิงราคา
ื้ ไฟฟ้ าจาก SPP ประเภท Firm แสดงให ้เห็นว่าสูตรการ
น้ ามันเตา สูงกว่าราคารับซอ
้
คิดค่าไฟฟ้ าทีใ่ ชในขณะนี
ไ
้ ม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน กฟผ. จึงเสนอให ้มีการ
ื้ ไฟฟ้ าสาหรับ SPP ทีใ่ ชพลั
้ งงานหมุนเวียน
พิจารณาปรับปรุงโครงสร ้างราคารับซอ
ื้ เพลิง และต ้นทุนทีห
ใหม่ เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ราคาเชอ
่ ลีกเลีย
่ งได ้ของ
โรงไฟฟ้ า กฟผ. ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป
7. คณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงานในอนาคตของการไฟฟ้ า ในการประชุม
ครัง้ ที่ 1/2544 (ครัง้ ที่ 37) เมือ
่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 ได ้พิจารณาเรือ
่ งอัตราค่า
้ งงานหมุนเวียน สามารถสรุปผลการพิจารณาได ้ดังนี้
ไฟฟ้ าสาหรับ SPP ทีใ่ ชพลั
ื้ ไฟฟ้ าจาก SPP ทีใ่ ชพลั
้ งงานหมุนเวียน ซงึ่ จาก
7.1 การปรับโครงสร ้างอัตรารับซอ
เดิมอ ้างอิงราคาน้ามันเตาเปลีย
่ นมาเป็ นการอ ้างอิงราคาก๊าซธรรมชาติ เป็ นการ
ื้ เพลิง ในปั จจุบัน และต ้นทุนที่
ปรับปรุงให ้สอดคล ้องกับสภาพการณ์ราคาเชอ
ื้ ไฟฟ้ า
หลีกเลีย
่ งได ้ของ กฟผ. ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป โดยสูตรการคานวณอัตรารับซอ
ื้ เพลิง ซงึ่
ยังคงกาหนดตามโครงสร ้างราคาของ SPP ทีใ่ ชก๊้ าซธรรมชาติเป็ นเชอ
ื้ ไฟฟ้ าจาก ผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กในปั จจุบน
กาหนดในระเบียบการรับซอ
ั อย่างไรก็ตาม
้
ื้ ไฟฟ้ าให ้
ทีป
่ ระชุมเห็นว่า กฟผ. ควรปรับปรุงค่าตัวแปรทีใ่ ชในการค
านวณอัตรารับซอ
สอดคล ้องกับข ้อมูลในปั จจุบันด ้วย
ื้ ไฟฟ้ าสาหรับผู ้ผลิตรายเล็ก
7.2 ทีป
่ ระชุมได ้มีมติเห็นชอบหลักการกาหนดอัตรารับซอ
้ งงานหมุนเวียนเป็ นเชอ
ื้ เพลิง โดยอ ้างอิงราคาก๊าซธรรมชาติแทนการอ ้างอิง
ทีใ่ ชพลั
ื้ ไฟฟ้ าจาก SPP ทัง้ สญ
ั ญา
ราคาน้ ามันเตาในปั จจุบัน และเห็นชอบสูตรอัตรารับซอ
ประเภท Firm และ Non-Firm ทัง้ นี้ ให ้ กฟผ. ดาเนินการปรับปรุงค่าตัวแปรในสูตร
ื้ ไฟฟ้ าตามความเห็นของทีป
ื้ ไฟฟ้ าจาก
อัตรารับซอ
่ ระชุม โดยโครงสร ้างราคารับซอ
SPP ใหม่ ให ้มีผลบังคับใชกั้ บทีจ
่ ะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพือ
่ สง่ เสริมการ
้ งงานหมุนเวียน
อนุรักษ์พลังงาน ตามโครงการสง่ เสริมผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กทีใ่ ชพลั
้ งงานหมุนเวียนเป็ นเชอ
ื้ เพลิงทีจ
และ SPP ทีใ่ ชพลั
่ ะยืน
่ คาร ้องขอขายไฟฟ้ าใหม่กบ
ั
ั ญาใหม่ ทัง้ นี้ SPP ทีม
กฟผ. รวมถึง SPP ประเภท Non-Firm เดิมทีจ
่ ะต่ออายุสญ
่ ี
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ าเดิมสามารถเจรจาขอเปลีย
สญ
่ นสูตรโครงสร ้างราคาไฟฟ้ าใหม่ได ้
7.3 กฟผ. ได ้ดาเนินการตามมติของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว และได ้เสนอสูตรการ
ื้ ไฟฟ้ าจาก SPP ใหม่ ทัง้ ประเภท Non-Firm และ Firm ทีไ่ ด ้มีการ
คานวณอัตรารับซอ
ื้ ใหม่ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
ปรับปรุงค่าตัวแปรในโครงสร ้างราคารับซอ
แล ้ว
มติของทีป
่ ระชุม

ื้ ไฟฟ้ าสาหรับผู ้ผลิตรายเล็ก (Small
1. เห็นชอบหลักการกาหนดอัตรารับซอ
้ งงานหมุนเวียนเป็ นเชอ
ื้ เพลิง โดยอ ้างอิง
Power Producer : SPP) ทีใ่ ชพลั
ราคาก๊าซธรรมชาติแทนการอ ้างอิงราคาน้ ามันเตา
ื้ ไฟฟ้ าจาก SPP ทีใ่ ชพลั
้ งงานหมุนเวียน โดย
2. เห็นชอบโครงสร ้างราคารับซอ
้
อ ้างอิงราคาก๊าซธรรมชาติ และสูตรการคานวณ รวมทัง้ ค่าตัวแปรทีใ่ ชในการ
ื้ ไฟฟ้ าทัง้ ประเภท Non-Firm และ Firm ทีไ่ ด ้มีการปรับปรุง
คานวณอัตรารับซอ
ใหม่ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงานในอนาคตของ
การไฟฟ้ า
ื้ ไฟฟ้ าจาก SPP ใหม่ ให ้มีผลบังคับใชกั้ บ SPP ดังต่อไปนี้
3. โครงสร ้างราคารับซอ
o 3.1 SPP ทีจ
่ ะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพือ
่ สง่ เสริมการอนุรักษ์
้ งงาน
พลังงาน ตามโครงการสง่ เสริมผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กทีใ่ ชพลั
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ าก่อนวันที่ 16
หมุนเวียน ทัง้ นี้ SPP รายเดิมทีม
่ ส
ี ญ
มิถน
ุ ายน 2543 ทีป
่ ระสงค์จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพือ
่ สง่ เสริม
การอนุรักษ์พลังงาน เฉพาะกาลังการผลิตสว่ นเพิม
่ ให ้โครงสร ้างราคา
ื้ ไฟฟ้ าใหม่นี้ มีผลบังคับใชเฉพาะส
้
รับซอ
ว่ นของกาลังการผลิตสว่ นเพิม
่
้ งงานหมุนเวียนเป็ นเชอ
ื้ เพลิงทีจ
o 3.2 SPP ทีใ
่ ชพลั
่ ะยืน
่ คาร ้องขอขาย
ไฟฟ้ าใหม่กบ
ั กฟผ. รวมถึง SPP ประเภท Non-Firm เดิมทีจ
่ ะต่ออายุ
ั ญาใหม่
สญ
ื้ ไฟฟ้ าจาก กฟผ. และ SPP ทีม
ั ญาซอ
ื้ ขาย
ทัง้ นี้ ให ้ SPP ทีไ่ ด ้รับการตอบรับซอ
่ ส
ี ญ
ื้ ไฟฟ้ าใหม่ได ้
ไฟฟ้ าเดิมสามารถเจรจาขอเปลีย
่ นโครงสร ้างราคารับซอ

ื้ เพลิง และการปร ับ
เรือ
่ งที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาฐานะกองทุนนา้ ม ันเชอ
โครงสร้างราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 7 กันยายน 2543 ให ้ตรึงราคาขายปลีกก๊าซ
้
ิ้ ปี 2543 และมอบหมายให ้สานักงาน
ปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ทุกภาคการใชจนถึ
งสน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) และการปิ โตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย (ปตท.) รับไปพิจารณาความเหมาะสมของการปรับลดการชดเชยจากกองทุน
ื้ เพลิง หรือ ปรับขึน
น้ ามันเชอ
้ ราคาก๊าซ LPG ทัง้ ระบบ
2. คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานได ้มีการประชุมเมือ
่ วันที่ 27 พฤศจิกายน
ื้ เพลิงและราคา
2543 และมีมติเห็นชอบแผนการแก ้ไขปั ญหาฐานะกองทุนน้ามันเชอ
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว โดยให ้ใช ้ 2 แนวทางประกอบกัน ได ้แก่ การปรับอัตราเงินสง่
ิ และดีเซล มีเพดานสูงสุดของอัตราเงิน สง่ เข ้ากองทุน
เข ้ากองทุนฯ ของน้ ามันเบนซน
ฯ ไม่เกิน 0.50 บาท/ลิตร และการทยอยปรับราคาขายสง่ และขายปลีกก๊าซLPG
เพิม
่ ขึน
้ ในระดับ ไม่เกินร ้อยละ 10 ในแต่ละไตรมาส โดยมีเป้ าหมายให ้อัตราการ
ชดเชยราคาก๊าซ LPG ลดลงครึง่ หนึง่ ภายใน 2 ปี และเป็ นศูนย์ในทีส
่ ด
ุ ซงึ่ สพช. ได ้

ิ และดีเซลสูร่ ะดับเพดานสูงสุด
ปรับอัตราเงินสง่ เข ้ากองทุนฯ ของน้ามันเบนซน
เรียบร ้อยแล ้ว
3. ต่อมาคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 29 มีนาคม 2544
้
ื
เห็นชอบการ แก ้ไขปั ญหาฐานะกองทุนน้ามันเชอเพลิงติดลบ โดยให ้ปรับหลักเกณฑ์
การกาหนดราคา ณ โรงกลั่นและราคา นาเข ้าก๊าซ LPG เป็ นการชวั่ คราว เท่ากับราคา
ประกาศเปโตรมิน -10$/ตัน และให ้มีการประกันราคา ณ โรงกลั่นและราคานาเข ้า
ตา่ สุด นอกจากนัน
้ ได ้เห็นชอบในหลักการว่าควรจะมีการปรับเพิม
่ ราคาขายสง่ และ
ขายปลีกก๊าซ LPG เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาทัง้ ระบบ โดยให ้นาเสนอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติเพือ
่ พิจารณา
4. ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกเดือนเมษายนปรับตัวลดลง มาอยูใ่ นระดับ 261 $/ตัน
ราคา ณ โรงกลั่นก๊าซ LPG อยูใ่ นระดับ 11.19 บาท/กก. อัตราเงินชดเชยจากกองทุน
ิ้
ฯ 6.53 บาท/กก.หรือ 1,020 ล ้านบาท/เดือน ประมาณการฐานะกองทุนฯ ณ สน
เดือนมีนาคม 2544 ติดลบอยูใ่ นระดับ 11,378 ล ้านบาท และหากไม่มก
ี ารดาเนินการ
ิ้ ปี 2544
ใดๆ คาดว่าฐานะกองทุนฯ จะติดลบในระดับ 13,000 ล ้านบาท ในชว่ งสน
5. โครงสร ้างราคาและค่าการตลาดทีไ่ ม่สะท ้อนต ้นทุนทีแ
่ ท ้จริง ได ้ก่อให ้เกิดปั ญหา
ในระบบการค ้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวทีส
่ ง่ ผลต่อเนือ
่ งถึงผู ้บริโภค และการชดเชยราคา
ในระดับสูงเป็ นสาเหตุทาให ้ฐานะกองทุนฯ ติดลบในระดับสูงมาก ซงึ่ ก่อให ้เกิด
ผลกระทบและปั ญหาในด ้านต่างๆ ได ้แก่ 1) ผลกระทบต่อวินัยการเงินการคลังของ
ประเทศ 2) ผลกระทบต่อผู ้ผลิตก๊าซและประชาชน และ 3) การลักลอบสง่ ออกก๊าซ
้
หุงต ้มและนาไปใชในรถยนต์
และภาคอุตสาหกรรมมากขึน
้
6. คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานได ้กาหนดแนวทางในการแก ้ไขปั ญหา
ฐานะกองทุนฯ โดยให ้เป็ นการรับภาระร่วมกัน 3 ฝ่ าย ได ้แก่ 1) ผู ้ผลิต โดยการปรับ
ลดราคา ณ โรงกลั่น 2) กองทุนฯ โดยการ ปรับขึน
้ อัตราเงินสง่ เข ้ากองทุนฯ ของ
น้ ามันชนิดอืน
่ 3) ผู ้บริโภค โดยการปรับขึน
้ ราคาก๊าซ LPG ซงึ่ ในข ้อ 1) และ 2) ได ้
ดาเนินการไปแล ้ว ทาให ้สามารถบรรเทาปั ญหาได ้เพียงระดับหนึง่ แต่การปรับขึน
้
ราคาขายสง่ และขายปลีก ยังจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องดาเนินการ เนือ
่ งจากเป็ นสาเหตุหลักที่
ั ญาณทีถ
ก่อให ้เกิดปั ญหาทัง้ หมด และจะเป็ นการสง่ สญ
่ ก
ู ต ้องให ้ประชาชนได ้รับทราบ
้ งงานอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
ถึงต ้นทุนราคาก๊าซทีแ
่ ท ้จริง ซงึ่ จะสง่ ผลให ้เกิดการใชพลั
้
ทัง้ นี้ การปรับราคาควรจะปรับเพิม
่ ในระดับเดียวกันทัง้ ก๊าซหุงต ้มทีใ่ ชในครั
วเรือน และ
ี
ก๊าซสาหรับรถยนต์และ อุตสาหกรรม เพราะการกาหนดราคาแตกต่างกันจะมีผลเสย
่ ก่อให ้เกิดปั ญหาการลักลอบถ่ายเทก๊าซ ซงึ่ อาจก่อให ้เกิดอันตราย
มากกว่าผลดี เชน
ได ้ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการร ้องเรียนของผู ้ขับรถรับจ ้าง ปั ญหาการปลอมแปลง
เอกสารต ้นทุนการผลิต เป็ นต ้น
7. ฝ่ ายเลขานุการฯ ได ้เสนอแนวทางการปรับขึน
้ ราคาขายสง่ และขายปลีกก๊าซ LPG
โดยให ้ทยอย ปรับขึน
้ ครัง้ ละไม่เกิน 1 บาท เพือ
่ ไม่ให ้มีผลกระทบต่อผู ้บริโภคมากนัก
โดยคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน เป็ นผู ้พิจารณาดาเนินการในชว่ งที่
เหมาะสม และมอบหมายให ้กรมการค ้าภายในรับไปดาเนินการออกประกาศ
ิ ค ้าและบริการ เพือ
คณะกรรมการกลางว่าด ้วยราคาสน
่ ให ้สามารถปรับราคาขายปลีก

ก๊าซหุงต ้มได ้สอดคล ้องและพร ้อมกับการเปลีย
่ นแปลงราคาขายสง่ ของคณะกรรมการ
พิจารณานโยบายพลังงาน นอกจากนี้ ฝ่ ายเลขานุการฯ ได ้เสนอให ้
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พิจารณากาหนดแนวทางการแก ้ไขปั ญหา
โครงสร ้างราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในระยะยาว ใน 2 แนวทาง ได ้แก่
(1) แนวทางการดาเนินการกรณียังคงการชดเชยราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลว โดยรัฐ
ั เจนในการจ่ายชดเชยราคาก๊าซเฉพาะกลุม
่ เกษตรกร
ควรมีวต
ั ถุประสงค์ ทีช
่ ด
่ เชน
หรือผู ้มีรายได ้น ้อย การสง่ เสริมการใชก๊้ าซหุงต ้มเพือ
่ ลดการตัดไม ้ทาลายป่ า กลุม
่
ผู ้บริโภคทั่วไป โดยอาจมีการจัดตัง้ กองทุนเฉพาะสาหรับก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ี คือ การปรับราคายังคง
แนวทางนีม
้ ข
ี ้อดีเพียงการชะลอปรับราคาออกไป สว่ นข ้อเสย
เกิดขึน
้ เมือ
่ กองทุนฯ ไม่สามารถรับภาระได ้และทาให ้ราคาไม่มเี สถียรภาพในระยะ
ยาว รวมทัง้ ระดับค่าการตลาดทีไ่ ม่เหมาะสม ทาให ้ไม่เกิดการแข่งขันและการพัฒนา
ตลาดก๊าซ LPG
่ ารยกเลิกการควบคุมราคาหรือการเปิ ดเสรีตลาดก๊าซ
(2) แนวทางมุง่ สูก
ปิ โตรเลียม ซงึ่ เป็ นแนวทางตามทีก
่ าหนดไว ้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงั คม
ี มีเพียง
แห่งชาติ โดยให ้ยกเลิกการควบคุมราคาขายสง่ และขายปลีก ซงึ่ ข ้อเสย
ประการเดียว คือ ประชาชนต ้องรับภาระตามต ้นทุนราคาทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ทันที แต่จะทาให ้
ผู ้บริโภคและตลาดปรับตัวได ้ สว่ นข ้อดี คือ กลไกตลาดทางานได ้เต็มที่ ราคาปรับ
ตามต ้นทุน ไม่เกิดการบิดเบือนในการใช ้ พลังงานของประเทศ มีการใชก๊้ าซ LPG
ิ ธิภาพ และภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนทีร่ ัฐไม่แทรกแซง
อย่างมีประสท
ระบบการค ้าเสรี
มติของทีป
่ ระชุม
1. รับทราบการดาเนินการปรับหลักเกณฑ์การกาหนดราคา ณ โรงกลัน
่ และราคา
นาเข ้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเท่ากับราคาประกาศเปโตรมิน ลบ 10 เหรียญ
สหรัฐฯต่อตัน เป็ นการชวั่ คราว และให ้มีการรับประกันราคา ณ โรงกลั่นและ
ราคานาเข ้าตา่ สุด โดยมีผลบังคับใชตั้ ง้ แต่วันที่ 2 เมษายน 2544 เป็ นต ้นมา
2. เห็นชอบแนวทางการปรับขึน
้ ราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลว โดยทยอยปรับขึน
้
ราคาขายสง่ และขายปลีกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวครัง้ ละไม่เกิน 1 บาทต่อ
กิโลกรัม เพือ
่ ไม่ให ้มีผลกระทบต่อผู ้บริโภคมากนัก โดยคณะกรรมการพิจารณา
นโยบายพลังงานจะเป็ นผู ้พิจารณาดาเนินการในชว่ งระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ต่อไป
3. ให ้กรมการค ้าภายในรับไปดาเนินการเพือ
่ ให ้เกิดความคล่องตัวในการออก
ิ ค ้าและบริการ เพือ
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด ้วยราคาสน
่ ให ้สามารถปรับ
ราคาขายปลีกก๊าซหุงต ้มได ้สอดคล ้องและพร ้อมกับการเปลีย
่ นแปลงราคาขาย
สง่ ของคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน
4. ให ้คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานรับไปพิจารณากาหนดรายละเอียด
และขัน
้ ตอนในการดาเนินการตามแนวทางการแก ้ไขปั ญหาโครงสร ้างราคา
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในระยะยาวแล ้วนาเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติเพือ
่ พิจารณาต่อไป

